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1 ALLMÄNT 

 

1.1 Inledning 

 

Hedby Byamän är en ideell förening utan näringsverksamhet. 

 

Denna verksamhetsberättelse redovisar en översiktlig sammanfattning avseende de frågor och 

ärenden som varit föremål för diskussion och handläggning under verksamhetsåret. 

 

1.2 Styrelsearbete och föreningsmöten - Översikt 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av fem ledamöter, varav en ordförande och en 

kassör, samt två suppleanter. 

 

På föreningsstämman den 20 april 2014 valdes Kristina Sjöberg till ordförande för en tid av 

ett år och blev därmed den första kvinnliga i föreningens historia. 

 (Ring ut det gamla, ring in det nya …). 

 

Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Pelle Hällman och Mikael Larsson. 

Till ordinarie ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval för Stig Westberg) valdes Lars Emnéus. 

En ordinarie ledamot, Per Johansson, tillika kassör, hade ett år kvar på sitt mandat. 

Som suppleanter för en tid av ett år valdes Per Larsson och Tomas Linderstål. 

 

Till revisorer för en tid av ett år valdes Göran Linmann och Anna-Kari Sundberg. 

Till valberedning för en tid av ett år valdes Carmen Jansson och Kerstin Klinga. 

 

Till medlemmar i majstångskommittén för en tid av ett år valdes Kerstin Klinga, Anna-Kari 

Sundberg, Per Johansson, Lars Sjöberg och Tore Simola. 

 

Under verksamhetsåret har föreningen genomfört åtta protokollförda sammankomster, varav 

ett årsmöte och sju styrelsemöten (se vidare detaljer under punkten ”Förteckning över 

genomförda föreningsmöten”). 
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1.3 Aktiviteter - Översikt 

 

Under verksamhetsåret har följande organiserade huvudaktiviteter genomförts: 

 

 Det sedvanliga årsmötet och föreningsstämman avhölls den 20/4 och samlade 33 

deltagande intressenter. Mötet avslutades med fika och hembakat bröd. 

 Den 3/5 anordnades den årligen återkommande bydagen, med fokusering på städning 

runt och i bystugan. 

Detta år samlades rekordmånga deltagare och arbetsmoralen stod på topp. 

Korv, kaffe och hembakat serverades i bystugan efter väl förrättat dagsverke.  

 
 Det traditionella midsommarfirandet gick av stapeln den 21/6. 

Trots en något mulen förmiddag så klarnade det upp till eftermiddagen och 

evenemanget blev som vanligt välbesökt. 

 
 En sommarfest och grillkväll på temat knytkalas anordnades vid bystugan den 18/7. 

Ca 65-70 personer slöt upp under denna ljuva, om än något knottstinna, sommarkväll. 

Evenemanget kompletterades med en klurig tipspromenad och allehanda lekar och spel 

för de som så önskade. 
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 Den numera sedvanliga höstfesten under temat Nordiska delikatesser avhölls den 27/9. 

Evenemanget samlade 27 festsugna deltagare där den svenska surströmmingen och 

den norska rakfisken möttes i en ljuv harmoni under stor gemyt i glada vänners lag. 

 
 Den 20/12 anordnades för tredje året i rad ännu en stämningsfull och välbesökt 

julmarknad i privat regi. 

Bara antalet marknadsstånd har genom åren ökat från 5 till 9. 

Detta år stod Bäckasgården som värd för det fina arrangemanget. 

     
 

Som pricken över i hade våra alerta tjejer i sällskapet Brända Bönor förgyllt tillvaron 

med ett speciellt framtaget kaffe. 

 

   
 

Not. Samtliga foton (utom annonsen) är hämtade från ett reportage i DT per 2014-12-21 och 

tagna av Klockar Mattias Nääs. 
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1.4 Förvaltningsåtgärder - Översikt 

 

Under verksamhetsåret har följande förvaltningsaktiviteter genomförts, avhandlats o/e 

diskuterats: 

 

1.4.1 Ekonomi - allmänt 

 

 En översiktlig sammanställning och kassaberättelse för räkenskapsåret 2014 har tagits 

fram och distribuerats till styrelsens medlemmar och föreningens revisor/er. 

 Löpande ekonomiska rapporter har dessutom tagits fram per månad och distribuerats till 

styrelsemedlemmar och revisorer kontinuerligt. 

 

1.4.2 Föreningens stadgar 

 

 På föreningsstämman den 20/4 antogs styrelsens förslag till nya och uppdaterade stadgar 

för Hedby Byamän. 

En extra föreningsstämma var inplanerad till den 7/9, men ställdes in då det bl.a. 

uppkommit frågor och vissa oklarheter om bl.a. ägarförhållandena vad gäller bystugan. 

Styrelsen har därefter fortsatt att utreda och bereda ett nytt förslag för ny presentation på 

föreningsstämman 2015. 

 

1.4.3 Kommunbygderåd 

 

 Styrelsen fortsätter att bevaka vad som händer i och runt det s.k. kommunbygderådet för 

byar i Leksands kommun. 

Under 2014 har det bara noterats ett protokollfört möte i denna församling (som förkortas 

KBR). 

Rådets hemsida finns på www.bysam.se. Där finns samtliga mötesprotokoll att tillgå, men 

även via länk från vår hemsida. 

 

1.4.4 Hedbybladet 

 

 Hedbybladet gavs detta år ut för sjätte årgången. 

Ett välmatat sommarnummer lanserades per 2014-06-16 och följdes detta år upp av även 

ett vinternummer per 2014-12-07. 

Utgåvorna har delats ut i samtliga brevlådor i Hedby, Höbby och Kanngårdarna, samt även 

publicerats på föreningens hemsida. 

Många bra uppslag och idéer har inkommit under året och vi ser med spänning fram mot 

mer spännande läsning under 2015. 

http://www.bysam.se/
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1.4.5 Informationskanaler 

 

 Under ett antal år har vår administratör för föreningens hemsida, www.hedby.se, kämpat 

med underhållet av densamma. Gammal teknik har gjort det svårt att få till en enkel 

förvaltning och utveckling av innevarande hemsida. 

Efter lite sondering på marknaden beslöts att den bästa lösningen skulle vara att byta till 

en ny teknisk plattform. 

En ny hemsida lanserades per 2014-11-24 och har medfört en påtagligt enklare förvaltning 

och utveckling. 

Den nya hemsidan ger också möjlighet till separat inloggning för styrelsens medlemmar, 

där bl.a. information av mer konfidentiell karaktär kan lagras. 

 Föreningen finns även som kommunikations- och informationskanal på Facebook. 

 Byns anslagstavlor i Hedby, Höbby och Kanngårdarna utgör också ett medium för 

informationsspridning. 

 

1.4.6 Förvaltning av bystugan 

 

 Även detta verksamhetsår togs det fram en lista med namn som ansvariga för underhåll 

vid/kring bystugan under veckorna 22-37. 

Arbetet har främst bestått av gräsklippning och allmän renhållning. 

 Bystugan har under verksamhetsåret varit uthyrd under 17 dagar, fördelat på fyra 

hyresgäster. 

 Saneringen efter den vattenskada som konstaterades i bystugans kök under hösten 2013 

fortsatte under 2014 och avslutades av försäkringsbolagets saneringsfirma i februari 

månad. All golvmonterad utrustning och befintlig golvmatta fick demonteras för att kunna 

åtgärda och sanera skadan. 

I samband med detta beslutade styrelsen att komplettera med några mindre arbeten, varav 

många på ideell basis, i syfte att renovera upp nödvändiga delar i det gamla köket. 

Bland dessa aktiviteter kan bl.a. följande nämnas: 

 Utbyte/nya underskåp i köksinredningen (delvis bekostat via försäkringen). 

 Utbyte/nya överskåp i köksinredningen (privata sponsorer). 

 Anpassningar av gamla rör- och elinstallationer. 

 Ny golvmatta i såväl kök som hall (den senare utöver försäkringen). 

 Ny spis och köksfläkt. 

 Nytt kakel vid diskbänken (privat sponsor). 

 Ommålning av väggar (privat sponsor). 

 Litet frysskåp installerat (privat sponsor). 

 Nya (champagne)glas (privat sponsor). 

 Nya kaffebryggare (privat sponsor). 

 Enkel belysning monterad vid serveringsluckan. 

 Komplettering med diverse husgeråd. 

  

http://www.hedby.se/
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1.4.7 Sophantering 

 

 Diskussionen med Dala Vatten och Avfall AB kring avfallshanteringen i byn har fortsatt 

under verksamhetsåret. 

Det som främst varit aktuellt är placeringen av den sopcontainer som är placerad bakom 

bystugan (vid ”tvätten” som det står i Dala Vattens register). 

I samråd med markägare och Dala Vatten bestämdes att flytta den berörda sopcontainern 

och övriga avfallskärl till en ny plats ca 50 meter från den tidigare placeringen. 

Flytten genomfördes per 2014-08-06. 

Styrelsen har även startat en diskussion med Dala Vatten vad gäller frekvensen på 

sophämtning under sommarperioden, då antalet boende i byn ökar markant under denna 

tid, varvid behovet av tätare tömningar vore önskvärt. 

 

1.4.8 Styrelsens aktivitetslista - Översikt 

 

 Styrelsen har under året fortsatt arbetet med den aktivitetslista som togs fram initialt under 

2011, innehållande förslag på åtgärder som behöver utredas och genomföras för det 

löpande underhållet i och kring bystugan, samt övriga angelägenheter inom ramen för 

föreningens intresse och ansvar. Följande aktiviteter har avhandlats: 

 Ett nytt förslag till nya stadgar har tagits fram för presentation på 

föreningsstämman 2015. 

 Det gamla staketet vid bystugan har med lokal hantverksfiness ersatts av ett nytt. 

 Sopcontainer och avfallskärl på baksidan av bystugan har flyttats ett femtiotal 

meter. 

 En översyn och handlingsplan för renovering av bystugans fönster har tagits fram. 

Det finns även en offert framtagen för det arbete som behöver utföras. 

Beslut har inledningsvis fattats om att renovera ett befintligt fönster och sedan 

utvärdera detta referensobjekt utifrån såväl estetiska som ekonomiska fakta. 

 På ideell basis har den gamla brandstationen har renoverats i form av ommålning 

utvändigt och diverse finputsning. 

 En ny version och layout av föreningens hemsida har sjösatts. 

 Dokumenten för uthyrning av bystugan har uppdaterats och reviderats. 

 Ett formulär kring brandskyddet i och runt bystugan har upprättats efter kommunal 

förfrågan. 

 Ett arbete har påbörjats med att dokumentera fakta kring byns historia.  
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1.5 Förteckning över genomförda föreningsmöten 

 

 Under verksamhetsåret 2014 har föreningen genomfört åtta protokollförda 

sammankomster, varav ett årsmöte och sju styrelsemöten, enligt nedanstående förteckning. 

 

Årtal Datum Tid Mötesforum Närvarande Frånvarande Protokoll 

2014 2014-01-07 18:15 Styrelsemöte 6 1 JA 

2014 2014-01-14 18:00 Styrelsemöte 5 2 JA 

2014 2014-01-27 18:00 Styrelsemöte 5 2 JA 

2014 2014-03-31 18:00 Styrelsemöte 5 2 JA 

2014 2014-04-20 16:00 Bystämma-Årsmöte 33 
 

JA 

2014 2014-07-10 18:00 Styrelsemöte 5 2 JA 

2014 2014-09-07 10:00 Styrelsemöte 5 2 JA 

2014 2014-12-27 10:00 Styrelsemöte 7 0 JA 
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1.6 Vidimering av verksamhetsberättelsen 

 

 

 Vi intygar härmed att denna verksamhetsberättelse upprättats i bästa samförstånd inom 

styrelsen för Hedby Byamän. 

 

 

Hedby 2015-04-06 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Kristina Sjöberg, Ordförande och ledamot 
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Per Johansson, Kassör och ledamot 
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Pelle Hällman, Ledamot 
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Mikael Larsson, Ledamot 
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Lars Emnéus, Ledamot 

 


